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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Prosinec 2018

roč. XXIV

č. 12

Cílová rovinka pomalu a v klidu
Vánoční glosa

Tak už to máme zase tady.
Přichází prosinec a s ním
tak trošku úprk do cílové
rovinky. Místo, abychom
zpomalili a užili si dlouhé
zimní večery v posledním
měsíci roku, většina z nás
spěchá, aby si užila alespoň
poslední týden. Děláme
uzávěrky, sháníme dárky,
pečeme cukroví. Bláznivě
ukrajujeme čas, který jakoby na nás nechtěl posečkat
a plyne si dál svým tempem
bez ohledu na naši potřebu
stihnout všechno a mnohdy
ještě něco navíc. A my často
místo, abychom respektovali přirozený klid a pomalé
tempo odpočívající přírody,
děláme pravý opak – stresujeme se pod vlivem reklam a úředních uzávěrek
nad drahotou a šibeničními
termíny, protože jsme si
nechali namluvit, že jedině
domácí vánočka je to pravé,
že jedině tento dárek může
udělat naše děti šťastné, že
jediná správná atmosféra
Vánoc je ta z letáku, na
které se usmívají veselí a
odpočatí lidé ve svetrech
s norským vzorem a užívají
si teplo domácího krbu.
Jenže… Viděli jste někdy
mírumilovně vypadajícího,
odpočatého a nezpoceného
atleta, který právě proběhl
cílovou rovinkou?
Tak se na chvíli zastavme…
No dobrá, aspoň zpomalme

a pojďme závěr roku pojmout trošku jinak. Protože
období zimního slunovratu
není jen o Vánocích. Už
dávno před křesťanskou
tradicí si lidé uvědomovali
důležitost těchto dnů a
vnímali je jako možnost
znovuzrození v rámci koloběhu přírody. Uzavíral se
tedy jeden cyklus, aby mohl
začít nový. Zkusme to tedy
udělat taky tak pro nás
samotné. Pojďme si vzpomenout na všechny věci,
které se nám povedly
v průběhu celého roku,
nebo ty, díky nimž jsme se
něco nového naučili. My ve
Zlatém rohu jsme například
rádi, že se nám podařilo dát
Zlatému rohu nový kabát a
že díky vám máme spoustu
námětů k dalším článkům.
Jak jistě víte, svou pozici
šéfredaktorky
opustila
Věrka Karabcová, které
bychom moc rádi poděkovali za všechna léta se Zlatým rohem strávená a
všechnu práci, kterou mu
věnovala. A jelikož jsme
v koloběhu znovuzrození,
budeme se těšit i na nového
šéfredaktora a jeho osobitý
přístup.
A co vy? Už jste poděkovali
sobě a lidem, kteří jsou ve
vašem životě, za uplynulý
rok? Možná to neumíme tak
okatě jako v amerických
filmech, ale můžeme to

zkusit
alespoň
v duchu anebo si
prostě zajít spolu na
svařák a společně
strávené chvíle vynahradí všechny díky. A
určitě to všechny
zúčastněné
bude
bavit víc než trávit
hodiny na e-shopech
vymýšlením dárků. A
vůbec. Vánočku si
upečte jenom, pokud
vás ohromně baví
pečení, jinak ji prostě
kupte. A když vám
nechutná kapr, tak si
dejte steak. Tradice
jsou pro člověka důležité, ale olovo lijte
jen, pokud vás to baví.
Pokud ne, udělejte si
svou vlastní tradici.
My třeba chodíme do
lesa krmit zvířata. A
když vás nebaví pohádky, dívejte se
třeba na Hvězdné
války. Zkrátka, nenechte se převálcovat
systémem a buďte
sví. Vánoce totiž nejsou a priori veselé a
šťastné. Jsou jen takové, jaké si je uděláte. A tak vám přejeme, ať jste hlavně vy
šťastní a veselí, ať jste
zdraví a po Vánocích,
ať jste jako znovuzrození.
Vaše redakce

8Kč
Vážení spoluobčané,

nacházíme se na prahu adventu,
času, kterým tak jako už několikáté století celý křesťanský svět
vstupuje do vánočního období,
aby vzdal úctu tomu, kterého
tak toužebně očekáváme.
Vánoce v sobě mají vnitřní dar,
nesmírně jedinečný, neopakovatelný. Všichni se v tomto kouzelném a něčím výjimečném
období těšíme na chvíle vzájemného obdarovávání, vzájemné úcty a porozumění, na chvíle
lásky a pohody. Takovéto chvíle
jsou bohužel pro mnohé jen
jednou v roce, tak je společně
prožijme naplno.
Vánoce jsou o lidskosti a o úctě.
Zkusme se zamyslet nad tím, jak
jsme my sami lidští a uctiví,
k sobě, ke svým blízkým,
k ostatním lidem, k přírodě. A
my jako národ s mimořádně
křehkým duchovním zázemím
se potřebujeme polidštit v první
řadě a musíme chtít žít bez
ubližování ostatním.
K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem zastupitelů a jménem svým chci
popřát dobrou pohodu, blažené
a požehnané chvíle naplněné
právě onou úctou a lidskostí.
Ať jsou tyto vánoční svátky
provázeny hodnotami jako
tolerance, porozumění či vzájemná úcta. A v tomto duchu ať
se nese i celý příští rok 2019.
Jiří Kamp, starosta
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PŘIPRAVUJE SE

První adventní neděle rozezní kostel sv. Anny
hudbou
Římskokatolická farnost Staré Město otevře v prosinci kostel sv Anny hudbě. Už
první adventní neděli 2. prosince 2018 vystoupí v rámci adventního koncertu
soubor Schola z Nového Malína. Vystoupení začíná v 15.00 a vy si tak můžete užít
kouzelnou atmosféru Vánoc již několik týdnů předem. (red)

Malé vánoční
zpívání

Staráček rozezpívá kostel sv. Anny
Vánoční období jakoby přímo vyzývalo k poslechu hudby a návštěvě kostela. Jsou tací, kteří
kostel navštěvují pravidelně, ale i ti, kteří do
kostela chodí nejvýše na půlnoční mši. Ať už to
máte jakkoli, můžete letos využít ještě další
úžasnou příležitost a zavítat do kostela svaté
Anny ve Starém Městě u příležitosti vánočního
koncertu místního pěveckého sboru Staráček,
který se uskuteční v pátek 21. prosince v 17.00
hodin.
Kouzelná kombinace dětských i dospělých hlasů
bude určitě nejen ojedinělým zážitkem, ale i
skvělým začátkem vánoční atmosféry. (red)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK – PROSINEC
Pátek 28. 12. 2018 v 16.00

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená (animovaná rodinná komedie, 97 minut)

Ve filmu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula
zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo
nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do
záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční
můra. Vstupné 50,- Kč.

Pátek 28. 12. 2018 v 18.30

Jsem božská (komedie, 110 minut)

Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolísavým sebevědomím. Má kámošky, má práci, občas i kluka, občas i na
delší dobu, ale když se podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Znáte to asi taky. Při jedné z jízd ve fitku, kde na rotopedu marně stíhá
nižší váhu, spadne a praští se do hlavy. Pro jistotu hned dvakrát. Když se pak probere, zjistí, že kouzla a spravedlnost přeci jen existují.
Stala se z ní totiž neodolatelná krasavice, najednou vypadá jako božská supermodelka. Celý život se od základu změní. Má to jen jeden
háček. Ve skutečnosti se nic nezměnilo, špíčky jsou přesně tam, kde byly, a ona je jediná, kdo se jako luxusní kost vidí. Ale to vůbec nevadí, Renee se cítí sexy, je božská a život dostává grády. Vstupné 65,- Kč.

Sobota 29. 12. 2018 v 16.00

Coco (animovaná hudební komedie, 105 minut)

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem, jako je jeho idol Ernesto de la Cruz. V
touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. Vstupné 50,- Kč.

Sobota 29. 12. 2018 v 18.30

Mamma Mia! Here We Go Again (romantická muzikálová komedie, 114 minut)

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. V jeho pokračování teď dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat
svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se
odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických
tatínků (Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). Vstupné 65,- Kč.
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Knižní tip na prosinec…
… aneb ještě malé připomenutí k 100. výročí založení republiky a tip na
vánoční dárek nejen pro děti…
Název: Obrázky z československých dějin, nakl. Albatros
Autoři: Jiří Černý a Jaroslav Veis
Ilustrace: Barbara Šalamounová
Knížka obrázkových seriálů
hravou, ale výstižnou formou
přibližuje čtenářům novější
dějiny naší vlasti – od vzniku
republiky v roce 1918 do konce druhé světové války. Autoři
vyprávějí nejen o příznivých
časech našeho státu, ale i o
těch nelehkých, protektorátních, válečných. Dozvídáme se
i o známých osobnostech politiky a kultury (např. Masaryk,
Beneš, Štefánik, Baťa, Čapek,
Voskovec a Werich).
Z recenzí: „Zajímavý nápad, jak
dnešním dětem podat zábavnou
formou dějiny československého
národa. Vše je převedeno do
komiksové podoby a seznámí je
s významnými osobnostmi,
které se zasloužili o prospěch
lidí a celé republiky. Líbí se mi
její zpracování, které je vlastně více zábavným čtením, než naučnou literaturou, ale touto cestou si děti mnohem lépe zapamatují informace, které jim
budou dále k užitku. Velmi pěkně ilustrovaná kniha.“ (Zdroj: albatros.cz,
red)

Vstupte s námi na palubu legendárního Titaniku
Město Staré Město pořádá dne 15. 12. 2018 zájezd do Brna na výstavu TITANIK.
Odjezd: 6.30 hodin z náměstí ve Starém Městě
Cena: 200,-Kč (zahrnuje dopravu i vstupenku)
Od 30. října 2018 je v prostorách Brněnského výstaviště otevřena světová
výstava TITANIC. Pro návštěvníky je připraveno několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna moře, budete se moci projít
skutečnými kajutami, salonky, části strojovny lodi Titanic, dotknout se
části osudného ledovce a vyfotografovat se na přídi lodi. Pro děti je připravena „Dobrodružná cesta za pokladem oceánu“. Díky Boarding passu – palubní vstupence se stanete jedním z pasažérů na Titaniku a prožijete krásu a luxus největšího a nejmodernějšího parníku své doby.
Dále jsou v prostorách výstaviště otevřeny Vánoční trhy, kde můžete
nakoupit ještě chybějící vánoční dárky.
Plánovaný příjezd do Starého Města v cca 20.00 hodin.
Bližší info: Kulturní dům Staré Město tel. 583239267, 725502753, přihlásit se můžete v našem Turistickém informačním centru.

Vánoční stoly v Domě kultury Ve Stronie Slaskie
V neděli 9. 12. od 14 hodin můžete navštívit, jako každý rok, tradiční vánoční akci našeho polského partnera „Vánoční stoly“, které jsou zajímavou ochutnávkou různých vánočních dobrot a specialit.
Za naše město se zúčastní společnost PRO-BIO, s.r.o., za regionální značku
Jeseníky-originální produkt Šťávy a sirupy z Velké Kraše, Vánoční drátované šperky a dekorace - Yvonna Stanzelová . Součástí akce je bohatý
kulturní program. Přijďte nasát Vánoční atmosféru a třeba získat i novou
inspiraci.
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI PROSINCI
Adventní koncert v maršíkovském kostelíku
Místo: kostel sv. Michaela v Maršíkově
Datum: 1. 12. 2018 od 15.30 hodin
Vánoční koledy v podání spolku Galimatyáš ze
Šumperka. Společný zpěv. Na zahřátí teplé nápoje.

Sourozenci Ulrychovi se skupinou Javory

Místo: Dům kultury v Šumperku (velký sál)
Datum: 4. 12. 2018 od 19 hodin
Jedinečný koncert oblíbené sourozenecké dvojice
Hany a Petra Ulrychových, která společně se
skupinou Javory uvede v Šumperku průřez svou
úspěšnou tvorbou. Během večera zazní jak známé
písně Díky za každé nové ráno, Javory, Za vodou,
za horou, tak úplné novinky.

Mikulášský týden

Místo: Termály Losiny
Datum: 4. – 9. 12. 2018
Pekelné koupání, zábava a pestrý program pro
malé i velké hříšníky

Vánoční jarmark v Jeseníku

Místo: Vodní tvrz a Zámecké náměstí
v Jeseníku
Datum: 7. - 8. 12. 2018 (pá: 15 – 21 hodin, so:
11 – 17 hodin)
Vánoční jarmark s bohatým doprovodným programem.

Vánoční farmářské trhy v Šumperku

Místo: Hlavní třída za obchodním domem
směrem k hotelu Grand
Datum: 14. a 15. 12. 2018 (pá: 8 – 16 hodin,
so: 8 – 12 hodin)
Oblíbené farmářské trhy zaměřené na vánoční
zboží.

Vánoce v Šumperku – Vánoce na Točáku

Místo: Točák v Šumperku
Datum: 30. 11. – 24. 12. 2018
Tradiční vánoční setkávání v srdci města,
v nabídce vánoční punč, svařené víno, vánoční
sortiment, občerstvení atd. Doprovodný program
– více info na webových stránkách Informačního
centra v Šumperku.

Jiří Kolbaba – Himalájské putování

Místo: Kulturní dům Zábřeh
Datum: 17. 12. 2018, 18.00
Cestovatelská beseda. Ještě nedávno putovali
Himálajem pouze poutníci a pašeráci. Nyní je
tradiční asijská země otevřená všem sportovně
naladěným srdcařům. Přijměte pozvání na náročný vysokohorský trek přes Horní Dolpo k pohádkovému jezeru Poksundo. Poznáme mnoho přírodních skvostů, úžasně pohostinné a inspirativní
lidi i dech beroucí tradice.

Grand opening – zahájení zimní sezóny

Místo: Dolní Morava (Areál u slona)
Datum: 15. 12. 2018
Velkolepé zahájení lyžařské sezóny za účasti
slavných hudebních skupin. Program pro děti,
testování skialp a lyží a celodenní skipas za
100KČ.
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ROZHOVOR

Rozhovor … tentokrát s Emilem Vogelem o tom, jaké je
být dobrovolným hasičem a jaké je to spoluvytvářet světový rekord…
Emil se pohybuje mezi dobrovolnými hasiči už od dětství, a jak to u nás bývá, jeho koníček je součástí historie jeho
rodiny. Letos se spolu se svými staroměstskými kolegy zúčastnil unikátní akce, která nemá ve světě obdoby. Tou
byla Hasičská fontána k 100. výroční založení republiky. Za ni jim osobně poděkoval předseda Senátu Parlamentu
ČR a pogratuloval k získání světového rekordu.
Chtěl jsi jako dítě být hasičem?
Ano, vyrůstal jsem v tom
odmala. Děda měl na starosti hasiče v Kunčicích a otec
byl jak u hasičů ve Starém
Městě, tak i v podniku Rudné doly.
Kdy ses tedy začal skutečně zajímat o to stát se
dobrovolným hasičem?
Někdy na základní škole.
V té době ještě částečně
fungoval i kroužek mladých
hasičů.
Přemýšlel jsi někdy o tom,
že bys chtěl být profesionálním hasičem?
Možná jako kluk asi jo, ale
ve chvíli, kdy jsem se rozhodoval, co bych chtěl dělat,
tak určitě ne.
Jaká je vlastně organizace
hasičů ve Starém Městě?
Víme, že existují vlastně
jakési dvě jednotky – jedna je Sbor dobrovolných
hasičů a jedna je jednotka
dobrovolných
hasičů,
kterou ze zákona zřizuje
město. Jaký je mezi nimi
rozdíl?
SDH jako takové je občanské
sdružení, které se nepodílí
na zásahových a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí. SDH organizuje hasičské soutěže,
mělo by pracovat s mládeží.
Podílí se na kulturním a
společenském dění v obci.
K mimořádným událostem
vyjíždějí jednotky sboru
dobrovolných hasičů, které
zřizují obce jako svou organizační složku. Ty jsou financovány z rozpočtu města
a různých dotací (kraj, MV,
EU). Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO II,
což například znamená, že
musíme podle vyhlášky

vyjet do 5 minut od vyhlášení poplachu. Ve Starém
Městě je tato jednotka vesměs složena z členů místního SDH.
Co znamená být dobrovolným hasičem? Myslím
tím, jaké máte povinnosti
a jak například vypadá
tvůj měsíční harmonogram.
Pokud máš na mysli jako,
aby mohl k zásahům, tak
v první řadě musí mít 18 let.
Dále být zdravotně způsobilý. Absolvovat 40 hodin
základního školení, to je ten
základ. Dále jsou pravidelná
každoroční školení pro
jednotlivé funkce. Například
nositelé dýchací techniky
mají dýchací školení, velitelé
musí absolvovat školení,
strojníci taky tak atd. Naopak členem občanského
sdružení SDH nemá žádná
omezení, tam může vstoupit
de facto každý.
28. října pan farář požehnal vašemu novému hasičskému autu. V čem vám
nové auto pomůže, co
nového vám přineslo?
Je to první auto, které k nám
přišlo jako nové. Ostatní
auta vždy přišla jako starší.
Auto bylo postaveno tak,
aby plně vyhovovalo potřebám naší jednotky. Je určené především k technickým
zásahům, kde není potřeba
cisterna s vodou. Je v něm
hydraulické
vyprošťovací
zařízení, sorpční prostředky,
motorová pila, dýchací přístroje, vybavení pro likvidaci obtížného hmyzu. A další
ruční
nářadí
potřebné
k technickým zásahům.
Co je největším problémem
staroměstských

hasičů? Uvítali byste nějaké změny?
V tuto chvíli vidím asi jako
největší problém zbrojnici,
začíná být pro naše potřeby
nevyhovující, již teď musíme mít některou techniku
umístěnu
v garáži
v kasárnách. Doufám, že
s radnicí najdeme způsob,
jak tuto situaci co nejdříve
vyřešit.
Kolik máte dneska členů?
Šestnáct, ale stále nám chybí
mladí lidé. Teď se k nám
přidali tři mladí hasiči, což
je fajn, ale bylo by samozřejmě lepší si nové členy rovnou vychovávat, což se nám
zatím moc nedaří.
Existuje ještě dnes, jako
když jsem byla ve škole já,
nějaký hasičský kroužek?
Ne, tento kroužek nefunguje. Nějaké snahy o jeho
obnovení byly, ale ty vždy
ztroskotaly.
A momentálně nepřemýšlíte o tom vést zase hasičský kroužek? Pokud vím,
být dobrovolným hasičem
je pro děti i mladé lidi
stále populární.
Jo, bavíme se o tom často, už
by se našli i lidi, kteří by ho
vedli, ale není kde. A to se
váže zase k tomu problému
se zbrojnicí. Určitě není
problém najít místnost nebo
venkovní prostory, ale když
nemůžou děti trávit čas ve
zbrojnici, tak je to odradí.
Oni prostě potřebují ten
přímý kontakt s technikou.
Každopádně by to bylo lepší,
protože, když budou od
dětství v SDH, bude pak
snadnější hledat hasiče i pro
jednotku zřizovanou městem.
Dobře, tak zpátky k vám,
jednotce, která vyjíždí k

zásahům. Míváte nějaké
služby nebo pohotovosti?
Pohotovosti nedržíme, jen
se pravidelně scházíme vždy
v sobotu dopoledne. Kdy se
provádí pravidelná údržba
techniky a zbrojnice.
Musíte nějak trénovat,
plnit limity nebo jezdit na
soutěže?
Svým způsobem ano, je
potřeba pravidelně provádět i absolvovat různá školení, jako jsou například
výcvik v dýchací technice,
vyprošťování
osob
z havarovaných
vozidel,
základy
zdravotnických
znalostí, práce s motorovou
pilou a další. Jezdí se i na
soutěže, které absolvujeme
3 až 4 do roka. Navíc máme
svého patrona, což je člen
profesionálních hasičů ze
Šumperka, který na nás
dohlíží a jezdí nás školit.
Jak se vlastně dozvídáte o
tom, že se něco stalo a
kam máte jet?
O vyhlášení poplachu se
dozvídáme prostřednictvím
mobilního telefonu. Kdy
nám operační středisko
zašle SMS a automatickou
hlasovou zprávu o tom, co a
kde se stalo. Zároveň se
spouští siréna, která je
umístěna na radnici. Zbytek
se upřesňuje prostřednictvím vysílačky.
Jak to funguje s radniční
sirénou – existuje spoustu
mýtů, proč a jak houká,
jestli ten způsob označuje
místo nebo druh zásahu?
Sirény jsou prostředky
k varování obyvatel při
hrozícím nebezpečí. Mohou
zaznít tři různé signály –
Všeobecná výstraha, což je
kolísavý tón po dobu 140
sekund, a je určen pro něja-
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ké náhlé situace jako je
třeba povodňová vlna nebo
útok; pak je to Zkouška sirén, která probíhá pravidelně první středu v měsíci v
12:00 hodin (v Olomouckém
kraji 12:10) a zní jako nepřerušovaný tón po dobu
140 sekund; a nakonec
Požární poplach, který zní
jako 1x přerušený tón po
dobu 60 sekund. Ten je
pořád stejný, nezaleží na
druhu zásahu – ať jde o
požár, nebo spadený strom.
Co je nejčastějším důvodem zásahu vaší jednotky?
V poslední době jsou to
hlavně technické zásahy
jako popadané stromy na
silnici nebo železnici.
Jak daleko v okolí vyjíždíte na zásahy?
Primárně je jednotka určena pro Staré Město (vesnice
pod něj spadající) a obec
Šléglov, která má s městem
smlouvu o zajištění požární
ochrany. Jezdíme ale i do
Hanušovic,
Jindřichova,
Branné a na Malou Moravu.
Tam asistujeme dle potřeby,
kterou vyhodnotí operační
důstojník a rozšíří poplach i
na naši jednotku.
Co je pro tebe nejhorší
druh zásahu, který jsi
zažil?

Asi jsou to dopravní nehody,
kde je zranění osob.
Jak
často
vyjíždíte
k požárům?
V posledních letech máme
kolem 30 výjezdů ročně,
z toho je cca 5 požárů.
Říkal sis někdy u nějakého zásahu, že to možná
nezvládneš, nebo měl jsi
někdy strach?
Strach asi není to správné
slovo, řekl bych spíš respekt.
Člověk musí být pořád opatrný a ve střehu. Jsou to
vždy situace, kdy jakákoliv
chyba může skončit tragicky.
Co je důvodem většiny
vašich zásahů – příroda
nebo člověk?
Řekl bych, že je to tak půl na
půl. Záleží na ročním období, ale střídají se třeba zásahy k následkům silného
větru a sněhu se zásahy
k hořícím komínům nebo
následkům pálením trávy.
Přemýšlel jsi někdy, že
s tím sekneš?
Ano, byly situace, po kterých
jsem si říkal, jestli mi to stojí
za to, že skončím, ale to
nejde, nebo já to tak alespoň
mám.
Letos v červnu jste byli u
zajímavé akce - unikátní
Hasičské fontány v Praze
ke sto letům výročí české
státnosti - která nemá

v historii ani světě obdoby. Se svými 1055 hasiči to
byla největší hasičská
fontána na světě. Jaký je to
zážitek stát se součástí
něčeho tak velkého?
Jo, bylo to zajímavé, už jenom to, že nás vybrali.
V republice je 8500 SDH a
akce se účastnilo jen 207
sborů. Akce probíhala na
Vltavě, mezi Palackého a
Jiráskovým mostem. Při
generálce tam měli lidé
volný přístup, tak se chodili
ptát, co se děje, co to bude
za akci, fotili si vybavení,
povídali si s námi. Byla
možnost promluvit s kolegy
z celé ČR, jaké mají problémy u nich, jaké jsou nás.
Byly to zajímavě strávené tři
dny. Samotnou fontánu jsme
ale tolik nevnímali, protože
jsme se na svých pozicích
více soustředili na samotné
stříkání.
Museli jste nějak trénovat
předem? V dokumentárním snímku o fontáně při
tréninku měli všichni
speciální choreografii na
iPadu. Jaká byla vaše příprava?
Měli jsme sice harmonogram třeba čtvrt roku předem, ale na místě se zjistilo,
že všechny ty iPady nemají
synchronizované operační
systémy, tak se nakonec

5
přistoupilo
k vizuálním
pokynům, které jsme museli
v průběhu sledovat.
Jaké je to být součástí
sboru, který v různých
podobách
funguje
ve
Starém Městě už téměř
150 let?
Pro mě je to už takový závazek, že mi nedovolí u hasičů
skončit.
A byl bys rád, kdyby tvoje
děti v hasičské tradici
pokračovaly?
Asi ano, starší dcery se
mnou chodí do zbrojnice a
zajímá je to. Právě ony jsou
pro mě inspirací k tomu vést
hasičský kroužek.
PS: O tom, jak velká a jedinečná akce byla Hasičská
fontána, nejlépe svědčí slova
pořadatelů, senátorů i generálního ředitelství HZS ČR
zveřejněné ve společném
prohlášení: „Vážení a milí
kolegové hasiči, plni nepopsatelných dojmů, pýchy,
národní a hasičské hrdosti a
dojetí vám chceme s odstupem několika hodin od
Hasičské fontány Praha 2018
poděkovat a složit maximální
poklonu za váš heroický
výkon, kterým jste se zapsali
do dějin nejen české, evropské, ale i světové historie.”
(Janoušková)

INZERCE

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE O
NOHY
Ve Starém Městě vzniká nová služba pro děti i
dospělé. Tato v sobě zahrnuje mimo jiné snímek nohou, kdy osoba či osůbka svou vlastní
nohu vidí hezky prokreslenou zespodu a má
možnost uvědomit si, jak zatěžuje plosku.
Způsob zatížení chodidla, rozložení tlaků a
případné obtíže pramenící z nesprávného
zatížení ovlivňují nejen všechny klouby nad
nohou, tedy chodidlem, ale také páteř až po
hlavu. Konkrétně po hlavu ve smyslu anatomickém i logistickém. Ovlivňuje to, jakým způsobem máme nastaveno naše vnímání bytí na
Zemi.
Být nohama na zemi a přitom býti nespoutaní
je zajímavý pohled na život.
Vladimíra Pokorná, fyzioterapeut,
tel:732 374 861

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků,
bojlerů, aku kamen u Vás doma.
Prodej nových chladniček,
sporáků a bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a
pozemního Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění nových
programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní
problematikou naleznete na
www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353
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Lesní plody Starého Města
Ostružiníky
Ostružiníky jsou všem
velice známé vzpřímené
nebo plazivé keře s trny,
jejichž plody jsou ostružiny
a maliny. Málo kdo ale ví,
že počet druhů ostružiníků
je obrovský a často se od
sebe liší jen nepatrně. Například ostružiny – kdo
není líný sklonit se, jistě si
všiml, že jsou některé veliké a tmavé, jiné drobné a
modře ojíněné, jiné rostou
na Gregoru u lesa, jiné na
Štěpánově mezi pastvinami. Vzhledem k tomu, že
jen v České republice lze
nalézt více než 110 různých druhů “ostružin a
malin”, existuje speciální
biologické odvětví zkoumající ostružiníky nazvané
„batologie“.
Mezi nejznámější druhy
patří ostružiník maliník
/Rubus idaeus/. Na maliny
se dříve chodívalo do lesa,
dnes je pěstujeme na zahradách. Maliník plodí
pouze na letorostech z
minulého roku, proto lze
po sklizni odplozené dvouleté výhony ustřihnout.
Maliník vyžaduje polohu

chráněnou před studenými
severními větry. Snáší
mráz, neboť vykvétá poměrně pozdě. Dá se pěstovat i ve vyšších polohách, tj.
prakticky až do výše 900 m
n.m. Na slunném stanovišti
a zaléván dává vyšší sklizeň a chutnější plody. Nejzdravější způsob, jak užívat
maliny, je sníst je hned po
utržení. Při delším skladování nezpracovaných malin, které mohou být po
několika dnech zaplísněné,
se silně snižuje jejich hodnota pro lidské zdraví.
Sbírají se plody, popřípadě
listy na čaj. Maliny podporují peristaltiku střev a jsou
močopudné. Díky obsahu
flavonoidů a vitamínů
zpomalují stárnutí buněk,
likvidují volné radikály,
odlehčují organizmu při
různých
onemocněních,
působí blahodárně při
horečkách, zánětech a
nachlazeních, odbourávají
cholesterol a blokují rozvoj
některých nádorů (podobně jako ostružiny). Obsahují velké množství vápníku a
hořčíku, jsou proto vhodné

pro svaly, nervy a při vysokém krevním tlaku.
Ostružiník křovitý /Rubus
fruticosus/ se běžně vyskytuje v křovinách, lesních
okrajích a na pasekách, kde
jako hustá buřeň ztěžuje
jejich opětovné zalesnění.
Negativní vlastnosti ostružiníku vyvažují jeho plody.
Ostružiny mají oproti malinám asi třikrát silnější
antioxidační účinky, které
předchází nádorovým a
srdečním
onemocněním,
zpomalují stárnutí buněk,
pomáhají léčit zápal plic a
jiné záněty, snižují následky ozáření a chemoterapie,
působí detoxikačně a řadíme je k látkám chránících
játra. Ostružiny obsahují
také draslík, hořčík, železo,
vlákninu a kyselinu listovou.
Jako zajímavost lze ve
výčtu neznámějších ostružiníků uvést ostružiník
moruška /Rubus chamaemorus/, severský druh,
který roste v subarktických
oblastech severní polokoule, v oblastech rašelinišť a v
tundrových porostech. Do

dnešních dnů se zachoval
jako postglaciální relikt i na
několika místech v Krkonoších. Na Králickém Sněžníku rostl v době poledové
bezpochyby také, díky malé
hmotnatosti pohoří se však
jako relikt do dnešních dnů
neudržel. V České republice
se řadí mezi kriticky ohrožené druhy. Ve Skandinávii
se jedná o významný zdroj
vitaminu C. Moruška je
hojně sbírána a používána
pro výrobu řady pokrmů a
nápojů. Vzhledem k výskytu, na často těžce přístupných a odlehlých lokalitách,
se např. ve Finsku letos
prodávaly morušky za 22 €
za litr. (Gol)

PROSINCOVÉ VAŘENÍ

Maruščina švestková omáčka
Štědrovečerní stolování tradičně a přeci jinak

Švestková omáčka byla tradičním štědrovečerním pokrmem mnoha oblastí v Čechách i na Moravě. Někde jí říkají omáčka,
někde polévka, dá se jíst za studena i za tepla, dá se jíst samostatně, k masu, ale úplně nejčastěji k ní lidé přikusují vánočku.
Někdy se snídá, někdy je součástí štědrovečerního menu. Recepty se různí, ingrediencí se přidává podle možností i osobitých chutí. My vám nabídneme omáčku, která má od všech běžně uváděných ingrediencí jednu navíc. A tou je čokoláda! A
až vyzkoušíte tento recept, věřte mi, že váš Štědrý den bude o něco kouzelnější!
Ingredience: švestky, hřebíček, skořice, vanilkový cukr, vlašské ořechy, mandle, povidla, hořká čokoláda, smetana ke šlehání
Postup: Do hrnce nalijeme asi 2 litry vody, přidáme hrstku vypeckovaných švestek, 2-3 hřebíčky, trochu skořice, vanilkový
cukr. Přidáme hrstku vlašských ořechů, oloupané mandle dle libosti. Vaříme mírným varem asi 15-20 minut. Posléze ochutíme kelímkem povidel, hořkou čokoládou, kterou rozlámeme a po kouskách vložíme do hrnce. Zahustíme 1 perníkem na
nastrouhání a zjemníme smetanou ke šlehání.
Přejeme dobrou chuť!
Máte-li doma zajímavý recept nebo byste se rádi podělili s ostatními o své kuchařské nápady, napište nám a rádi Vám recept otiskneme.
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Ohlédnutí za ,,hasičským rokem“ Staroměstských hasičů
Letošní rok jsme započali
hasičskou soutěží pořádanou naším sborem na místním fotbalovém hřišti. Počasí nám přálo, přijeli
všichni hasiči z okolí i kolegové z Polska. Akce proběhla v přátelském duchu,
pochvalovali si ji hasiči i
diváci. A já bych rád poděkoval divákům, kteří vytvořili úžasnou atmosféru jako
na fotbalovém zápase.
Další akcí byla Hasičská
fontána. Velkolepá událost
složená z malých sborů celé
České republiky. Konala se
v Praze na břehu Vltavy,
kde stovky hasičů za pomocí přenosných čerpadel,
které můžete vidět na každé
hasičské soutěži, vytvořili
fontánu doplněnou světelnými efekty a hudbou Antonína Dvořáka- Má vlast,
Vltava a další. Nezapomenutelná událost plná emocí.
Jsem pyšný a moc rád, že i
my jsme se jí mohli zúčastnit.
Pokračovali jsme pohárovými soutěžemi. První se
konala v Jindřichově, kde se
soutěží na dva požární
útoky. Ovšem s tou zvláštností, že ten druhý je
,,pozpátku“. Nevíte, co si
pod tímto představit? Při-

jeďte se podívat!! Druhá
soutěž se konala v Branné.
Ač posílení mladou krví a
odhodláni získat prvenství
se na nás potvrdilo pořekadlo: ,,I mistr tesař se utne.“
Ale i tak jsme prvenství
dosáhli, ovšem z opačné
strany výsledkové listiny.
Naše další letošní účast byla
na akci Slzy v pohraničí, kde
jsme se ukázali s naší současnou technikou. Ovšem
také jsme oprášili techniku
našich otců a našich dědů.
Dokonce bych se nebál říci
pradědů.
Ještě několik drobností,
jako jsou požární hlídkyAnenská pouť, auto závody,
motocyklové závody, plesy
a bohužel i rozloučení
s kolegy hasiči, kteří nás
navždy opustili.
Zřejmě poslední naše účast
v letošním roce byla výsadba lípy u nádraží, kde
jsme měli čest převzít nové
zásahové vozidlo od starosty města. Naše první!! Zbrusu nové auto!!! Moc, moc
děkujeme. Bude sloužit
nám, pro vás!
Rád bych touto cestou poděkoval všem hasičům
Starého Města za jejich
práci a odhodlání jak při
,,zábavě“, tak i v zásazích,

kde může jít i o život, ač se
to na první pohled nezdá.
Také děkuji všem, kteří
nám fandí a podporují nás.
Na závěr tohoto článku a
roku vše dobré v roce příštím.

Staré Město má svou stoletou lípu
Přes své rozporuplné postoje ve dnech samotného
založení
samostatného
Československa
v roce
1918 se Staré Město dnes
po 100 letech přidalo k
oslavám jeho vzniku.
A tak 28. října za účasti
partnerů z polského Stronie Slaskie byla před nádražím slavnostně zasazena tzv. stoletá lípa, národní
strom, který oslavuje sto
let samostatnosti a síly
českého národa. Aktu se

účastnili hasiči i místní
skauti, kteří, nutno dodat,
odhodlaně
vydrželi
v krojích po celou dobu
tohoto aktu, i přestože se
teplota pohybovala ten den
kolem pouhých 3 stupňů
Celsia. Z mého pohledu tak
dokreslili celý obrázek
hrdosti a odhodlání českého národa, který staletá
lípa reprezentuje.
Po proslovu starosty a
požehnání nového hasičského auta panem farářem

všichni přítomní od nejmenších po nejstarší přiložili ruku k dílu a pomohli
lípu zasadit. Nebyl to tedy
jen jakýsi úřední akt, ale
společná práce, která oslavila společnou minulost a
zasadila společnou budoucnost.
V kulturním
domě připravilo město pro
všechny zúčastněné pohoštění, a tak oslavy, tentokráte již v teple pokračovaly až
do večera. (red)

PS: O Vánocích pozor!!! Na
svíčky
v podpalovačích
domácností (adventní věnečky z hořlavého materiálu). (Za Staroměstské hasiče
H. Kouřil ml.)
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Ohlédnutí za říjnovou akcí
Staroměstských Patriotů
Letos jsme si připomněli
sto let od vzniku našeho
samostatného státu a řadu
našich důležitých osmičkových výročí. Naše muzeum
vojenské historie a Staroměstska vybralo rok 1938
a jeho smutné události,
které nás zásadně ovlivnily.
Uspořádali jsme k tomuto
datu vzpomínkovou ukázku s názvem Na shledanou
pohraničí - slzy v očích
roku 1938. Tato akce měla
připomenout
odhodlání
našich vojáků bránit republiku. To jim nebylo umožněno a museli se stáhnout
na nově stanovenou hranici. Ta byla v prostoru Litovel, Konice, Boskovice,
Svitavy. A právě v Moravské Chrastové u Svitav se
vojáci 13. pěšího pluku v
rozhodném boji postavili
německé přesile. A dobyli
zpět přepadenou Moravskou Chrastovou. Bohužel
na naší straně padli čtyři
vojáci, svobodník Antonín
Černý a vojíni Bedřich
Stuchlík, Tomáš Morávek a
Alois Žatka. V Konici byl
umístěn zase 6. hraničářský pluk, jehož XII. strážní
prapor obsazoval těžké
opevnění na Staroměstsku.
Právě v Konici se odehrávala další část vzpomínkové akce. Celou akci jsme
připravovali společně bezmála celý rok, bylo časově
a logisticky velmi náročné

to všechno sladit, přesto se
to díky všem zúčastněným
(organizátorům, přímým
účastníkům a v neposlední
řadě i sponzorům) podařilo. Co nás příliš nepotěšilo,
byla malá účast občanů u
nás ve Starém Městě.
Akce se uskutečnila pod
záštitou vedení měst Staré
Město a Konice.
Za aktivní účast patří poděkování členům těchto
organizací: 73. tankového
pluku Přáslavice, Aktivních
záloh Armády České republiky, 153. záchranného
ženijního praporu Bechyně,
Klubu vojenské historie 6
hraničáři, Klubu vojenské
historie Kralka, Sokolské
župy Prostějovska, staroměstským skautům a hasičům a všem členům našeho
sdružení
Staroměstští
patrioti. Velkou zásluhu za
profesionální zabezpečení
zázemí pro všechny účastníky akce mají paní Slávka
Baďurová s dcerou Slávkou
Mikovou.
Za finanční a věcnou podporu patří poděkování
sponzorům: NET – KOVO s.
r. o, PRO-BIO s. r. o, Farmě
Pohoda, Pivovaru Holba
Hanušovice, firmě KREMO,
cukrárně U Otesánka a
Penzionu Národní dům. (Za
Staroměstské
patrioty
Pavel Biro) (pozn. redakce:
Muzeem vojenské historie
a Staroměstska provedl

Pavel Biro spolu s redaktorkou Petrou Ševců i posluchače Českého rozhlasu
Olomouc 11. 11. v pořadu
Přímo z místa)

13. pěší pluk dostal pamětní desku
Dne 25. října 2018 byla v
Šumperku odhalena pamětní deska 13. pěšímu
pluku a jeho padlým vojákům. Pamětní desku realizovalo a financovalo město
Šumperk. Pamětní deska se
nachází v areálu bývalých
šumperských kasáren na
fasádě budovy, kde byly
umístěny důstojnické kanceláře. Zřízení desky inicioval v loňském roce šumper-

ský občan a amatérský
historik Petr Možný. Slavnostní odhalení desky bylo
také součástí oslav 100.
výročí založení samostatného
československého
státu. Čestnou stráž u odhalení pamětní desky držela
Pěší rota Aktivních záloh
plk. gšt. Vladimíra Taláška v
čele s npor. Martinem Pelnářem. Jedním ze zajímavých hostů, kteří se zúčast-

nili slavnostního
odhalení,
byla i Blaženka
Lenochová,
dcera generála
Františka Krátkého,
který
v době
mnichovské dohody
šumperskému pluku
velel a který byl popraven
nacisty v roce 1942. (red)

Foto1: Staré Město
Foto2: Staré Město
Foto3: Konice
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Usnesení Rady města
Usnesení z 99. Rady města Staré Město ze dne
15. 10. 2018

1363. Rada města schvaluje Kupní smlouvu na pořízení
Čelní sněhové radlice Pronar PUV 2800 a Posypového
samonakládacího rozmetadla Pomarol PS 200 mezi AGROTECHNIC MORAVIA a.s. a městem Staré Město a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
T: 25.10.2018
Z:starosta
1364. Rada města schvaluje Kupní smlouvu mezi TLAMKA
s.r.o. a městem Staré Město na pořízení automobilu na
elektrický pohon a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
T: 20.10.2018
Z: starosta
1365. Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků p.č.
367/3 o výměře 694 m2 a části pozemku p.č. 3377/1 o
výměře 360 m2 pro T. G., Nádražní 408, 788 32 Staré Město a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
T: 31.10.2018
Z: starosta
1366. Rada města schvaluje Ing. P. K. prodloužení pronájmu skladovacího prostoru v objektu č. 3 místnost S-2/5 (č.
dveří 15/16) v bývalých kasárnách ve Starém Městě do
31.8.2019
T: 31.10.2018
Z: starosta
1367. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši
5 000 Kč na zkvalitnění péče o nemocné a umírající klienty
– Hospic na sv. Kopečku
T: 31.10.2018
Z: pí Pešková
1368. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 5
000 Kč na zřízení babyboxu v Jeseníku
T: 31.10.2018
Z: pí Pešková
1369. Rada města schvaluje zakoupení 2 ks skládacích
fotbalových branek na multifunkční hřiště
T: 31.10.2018
Z: starosta
1370.Rada města schvaluje provozní řád nového multifunkčního hřiště
T: 19.10.2018
Z: ředitel ZŠ a MŠ
1371. Rada města schvaluje a pověřuje tajemníka projednáním žádosti s Odborem dopravy MěÚ Šumperk (zpomalovací retardér a snížení rychlosti na místní komunikaci
v Kunčicích)
T: 30.11.2018
Z: tajemník
1372. Rada města schvaluje povolení zvláštního užívání
komunikace – u. Zemědělská, Staré Město z důvodu připojení nového odběrného místa na pozemku p.č. 47/5 v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem ve dnech 26.11. –
5.12.2018 pro Emontas s.r.o., dle předložené dokumentace
T: 31.10.2018
Z: tajemník
1373. Rada města schvaluje Zadávací podmínky veřejné
zakázky malého rozsahu na provedení zimní údržby, plu-
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žení a úklid sněhu na místních komunikacích ve Starém
Městě na roky 2018 – 2020.
T: 25.10.2018
Z: starosta
1374. Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Štíty (dárce) a Městem Staré Město (obdarovaný) na
požární vybavení a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 25.10.2018
Z: starosta
1375. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
841, TTP, o výměře 1 001 m2 v k.ú. Stříbrnice a pozemku
p.č. 837/4, TTP, o výměře 127 m2 v k.ú. Stříbrnice
T: 25.10.2018
Z: tajemník
1376. Rada města schvaluje Smlouvu o právo provést stavbu mezi VHZ Šumperk, a.s. a městem Staré Město na stavbu
„Přeložky vodovodních přípojek sídliště 1. máje, Staré
Město“ a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
T: 25.10.2018
Z: starosta
1377. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi Cekr CZ
s.r.o. a městem Staré Město na vypracování projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti na stavbu „Přístupová komunikace do místní části Rumburk – Staré Město“ a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
T: 25.10.2018
Z: starosta
15.22. ZM
• zrušení trvalého bydliště původním nájemníkům v bytě
I. T. probíhá
• oznámení pro podezření spáchání trestného činu při
výběrovém řízení „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Staré Město“ prověřuje starosta na
MVČR
Rada města bere na vědomí:
- Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s rekonstrukcí koryta vodního toku (Hajmrlovský potok)
v lokalitě bývalých kasáren ve Starém Městě s tím, že návrh
bude předložen k projednání na zastupitelstvu města
- Dnem doručení 15.10.2018 rezignaci Ing. V. P. na mandát
zastupitele města Staré Město vzešlého z voleb 05.10 –
06.10. 2018. Rada města vydává osvědčení člence zastupitelstva J. Ž. a to dnem 16.10.2018
- Žádost o rozšíření veřejného rozhlasu v místní části
Chrastice pro občany bydlící v dolní části s tím, že žádost
bude řešena v rámci rozpočtu na příští rok
- Zprávu České školní inspekce o výsledku šetření stížnosti
v ZŠ a MŠ Staré Město s tím, že ředitel ZŠ a MŠ Staré Město
bude pozván na jednání rady města
- Žádost o řešení dlouhodobého zaplavování a znečišťování
bahnem na ul. Nová a přilehlých pozemcích s tím, pověřuje
starostu projednáním návrhu řešení (odvod vody srážkou)
- Závěrečné zhodnocení P. B. průběhu akce Na shledanou
pohraničí – slzy v očích roku 1938 s tím, že děkuje pořadatelům, skautům i všem účastníkům za zdárný průběh této
akce
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Usnesení ze 100. Rady města Staré Město ze
dne 29. 10. 2018

1378. Rada města schvaluje prominutí poplatku za pronájem kina ve Starém Městě dne 24. 11. 2018 za účelem konání SNOW FILM FEST 2018
T: 12. 11. 2018
Z:pí Windová
1379. Rada Města schvaluje Podmínky pro poskytování
dotací a grantů pro neziskové organizace na rok 2019.
Žádosti o poskytnutí příspěvků na činnost a granty musí
organizace podat nejpozději do 31. 12. 2018
T: 15. 11. 2018
Z: tajemník
1380. Rada města schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2
na „Rekonstrukci stávajícího a výstavba nového úseku
komunikace pro pěší ve Starém Městě, ul. Jesenická“ mezi
městem Staré Město a Ekozis spol. s r.o. a pověřuje starostu
podpisem výše uvedeného dodatku
T: 5. 11. 2018
Z: starosta
1381. Rada města odvolává Sociální komisi a Redakční
radu ke dni zasedání ustavujícího zastupitelstva města tj.
5. 11. 2018
T: 5. 11. 2018
Z: starosta
1382. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 4, Budovatelů 50, Staré Město pro H. M. a P. R. na
jeden rok
T: 30. 11. 2018
Z: pí Nováková
Rada města bere na vědomí:
- Výroční zprávu školy za rok 2017 – 2018
- Informaci A. W. o uskutečněném Film festu ve Starém
Městě
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- Informaci starosty o zasazení lípy ve Starém Městě ke
stému výročí založení republiky

Usnesení zastupitelstva
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 11. 2018
č. 1/18: ZM bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 3 zákona o obcích
č. 2/18: ZM schvaluje program 1. ustavujícího zasedání
č. 3/18: ZM bere na vědomí určení paní Bohuslavy Dulovcové zapisovatelkou ustavujícího zasedání a ZM schvaluje
ověřovatele zápisu pana Jiřího Matouše a pana Čestmíra
Vašicu
č. 4/18 ZM schvaluje mandátovou komisi ve složení paní
Alena Windová, předsedkyně, pan Ing. Vlastimil Peštál, člen
a pan Bc. Jiří Kamp, ml., člen
č. 5/18: ZM schvaluje zprávu mandátové komise a potvrzuje platnost volby všech členů do zastupitelstva města
č. 6/18: ZM schvaluje volební a návrhovou komisi ve složení JUDr. Ing. Antonína Krejčího MBA, předsedou, Františka
Rygara, členem a Jaroslava Klemsu, členem
č. 7/18:ZM schvaluje dlouhodobé uvolnění 1 člena zastupitelstva do funkce starosty obce podle § 84 odst. 2, písm. m)
z.č. 128/2000 Sb., o obcích a dále ZM schvaluje 1 člena zastupitelstva do neuvolněné funkce místostarosta
města podle § 84 odst. 2 písm. m) z.č. 128/2000 Sb., o
obcích
č. 8/18: ZM schvaluje volební řád
č. 9/18 ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o
obcích starostu města Jiřího Kampa, dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, místostarostu Karla Raczka, pro
funkci neuvolněnou a další 3 členy rady města: Mgr. Barboru Zelenou, Alenu Windovou, a Čestmíra Vašicu.

Novinky z partnerského Stronie Slaskie
V pátek 9. listopadu se
konalo 55. slavnostní zasedání Rady města Stronie
Slaskie. Slavnostního zasedání se za naše město zúčastnili pan starosta města
Jiří Kamp a zastupitelé
města paní Alena Windová
a pan František Rygar, kteří
jsou současně i čestnými
občany
města
Stronie
Slaskie.
Na zasedání byly nejen
zhodnoceny uplynulé 4
roky volebního období
odcházejícím
starostou
panem Zbigniewem Lopusiewiczem, ale zasedání
bylo rovněž oslavou a připomínkou 24 let (6 volebních období), kdy pan Zbigniew Lopusiewicz zastá-

val funkci starosty města (v

vojvodství a partnerských

letošních volbách již do
Rady města nekandidoval).
Slavnostního zasedání se
zúčastnila celá řada významných hostů z okresu
Klodsko, z Dolnoslezského

organizací, kteří přišli
poděkovat panu starostovi
za práci, kterou pro město
vykonal.
Pan Zbigniew Lopusiewicz
však ve své politické práci

nekončí. Pokračuje dál jako
zastupitel rady okresu
Klodsko. Přejeme mu hodně štěstí a děkujeme za
mnohaletou
podnětnou
spolupráci.
Ve volbách 2018 se novým
starostou Města Stronie
Slaskie stal místostarosta
města pan Dariusz Chromiec a funkci předsedy
Rady města bude i nadále
vykonávat pan Riszard
Wiktor. (Windová)
(pozn. autora – Městská
rada ve Stronie Slaskie
odpovídá našemu zastupitelstvu města)
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Volby skončily, karty jsou rozdány, co bude dál?
V listopadovém
vydání
jsme vás informovali o
výsledku volby zastupitelstva
v našem
městě.
V závěru článku jsme konstatovali: „Můžeme jen
doufat, že se poučí (nově
zvolení
zastupitelé)
z destruktivního zatvrzele
nesmiřitelného rozdělení na
tábory koalice a opozice
minulých let a budou společně rozhodovat podle
svého přesvědčení a nejlepšího svědomí ku prospěchu
nás všech tak, aby se nám

jednoduše žilo v našem
městě dobře“.
Ustavující zasedání zastupitelstva, které se konalo 5.
listopadu, přítomné občany
rozhodně nepřesvědčilo o
tom, že by mohlo dojít ke
změně situace. Spíše naopak. Oba tábory sice
v poněkud
pozměněné
sestavě,
ale
v čele
s osvědčenými lídry, setrvaly pevně na své straně
barikády a navzájem se
usvědčovaly
z neochoty
spolupracovat a dohodnout
se na čemkoliv. Diskuse,

která v druhé polovině
jednání následovala, byla
z důvodu špatné slyšitelnosti (diskutující nevyužívali možnosti hovořit na
mikrofon) nesrozumitelná,
obě strany si navzájem
vytýkaly nezájem a neochotu jednat a společně hledat
rozumné řešení.
Proto jsme se v redakci
rozhodli
dát
možnost
lídrům koalice i opozice
prostor v našem zpravodaji
a požádali jsme je o vyjádření k celé situaci. Zajímalo
nás (a předpokládáme, že i

občany - voliče), proč se
nově zvoleni zastupitelé
nedokázali během měsíce
dohodnout na řešení, které
by odstranilo, případně
zmenšilo napětí a nepřátelství mezi koalicí a opozicí
z minulého volebního období. Obou lídrů jsme se
zeptali na několik otázek,
které uvádíme níže spolu
s odpověďmi, které jsme
od obou obdrželi a ponechali v původním formátu
(Černín):

Jiří Kamp, starosta

Jak probíhalo jednání po volbách ve Vašem koaličním seskupení a co jste byli ochotni nabídnout (navrhnout) opozici?
Jak Vaši nabídku (návrh) přijala opozice?
Pokračovala další jednání za účelem hledání rozumného kompromisu? S jakým výsledkem?
Proč si myslíte, že se nepodařilo dojít k dohodě?
Koalice, která vzešla již
z minulých
komunálních
voleb, ukázala, že může
přinést mnoho pozitivního
pro občany Starého Města
a pro město samé. Proto již
před volbami jsme se
předběžně dohodli, že
pokud naše strany uspějí i
v následujících komunálních volbách, budeme pokračovat ve spolupráci a
v seskupení, jaké bylo
v minulém volebním období. Hned následující den po
volbách, tj. v neděli se sešli
zástupci sdružení „Za Staré
Město prosperující“ se
zástupci ostatních politických stran a hnutí z bývalé
koalice a potvrdili si, že
mají zájem i nadále spolupracovat v koalici. Na tomto jednání mezi naším
sdružením Za Staré Město
prosperující,
KDU-ČSL,
ANO a KSČM jsme se dohodli, že tuto povolební
spolupráci stvrdíme koaliční smlouvou, která která
je součástí tohoto vydání
Zlatého rohu.

Po tomto našem jednání a
domluvení koaliční spolupráce, tj. ještě před podpisem koaliční smlouvy, byli
oslovováni
„opozičními“
zastupiteli někteří členové
nově vznikající koalice,
zejména z KDÚ – ČSL, kterým byly nabízeny různé
„výhody“ za to, že „přestoupí nebo budou spolupracovat“
s
„opozicí“
v dalším období proti již
domluvené koalici. Následně dne 14. října 2018 byla
iniciována
schůzka
k povolebnímu vyjednávání
Ing. Peštálem za přítomnosti p. Matouše a p. Koreše, kde si předem „opoziční“ zastupitelé dali výhradu, že si nepřejí, aby se
schůzky
zúčastnili
p.
Raczek a p. Vašica. Ptejme
se „proč“?
Za vznikající koalici jsem se
schůzky zúčastnil já, paní
Windová, p. Kamp ml. a
pan Rygar. Na schůzce
vznesla „opozice“ požadavek, aby „opozice“ měla
místostarostu a další dvě
místa v radě, tj. většinu

v radě, a to bez jakýchkoliv
skrupulí, uzardění a bez
ohledu na výsledek demokratických voleb, kde „opozice“ získala minoritní
zastoupení sice rozdílem
jednoho mandátu, ale minoritní.
S tímto zástupci vznikající
koalice samozřejmě nemohli souhlasit a nabídli
jsme „opozici“ kontrolní
výbor jako celek a účast ve
výboru finančním.
Další schůzka s „opozicí“
proběhla 30. října 2018 již i
za účasti p. Raczka a p.
Vašici a k nelibosti „opozičních“ stran, již po podpisu koaliční smlouvy. Zde
nám bylo „opozicí“ sděleno,
že kontrolní výbor ani
účast ve finančním výboru
nechtějí. Bylo zde z naší
strany, tj. ze strany koalice,
navrženo, že pokud bude
„opozice“
v následujícím
povolebním období konstruktivní a nikoli destruktivní jako doposud, jsme
ochotni, po předem nestanovené
lhůtě,
jednat
o zastoupení „opozice“

i v radě města. Následně,
po ustavujícím zastupitelstvu, se „opozice“ písemně
(e-mailem) vyjádřila, že si
vše rozmyslela a že by měla
zájem o obsazení obou
výborů, tj. jak kontrolního,
tak finančního a také popř.
i o zastoupení v budoucích
komisích. K tomuto bylo
„opozici“ sděleno, taktéž emailem, že o zastoupení ve
výborech bude jednáno na
nejbližším zasedání zastupitelstva města, a to na
základě paritního zastoupení, jak je uvedeno
v koaliční smlouvě čl. IV,
odst. 3.
Z výše uvedeného je zřejmé, že koalice má zájem na
konstruktivní spolupráci s
„opozicí“ v duchu výsledků
komunálních voleb s cílem
zajištění prosperity města
Staré Město a občanů tohoto města a záleží jen a jen
na
„opozici“,
jak
se
k příležitosti postaví.
Jiří Kamp, starosta
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Lukáš Koreš, lídr opozice:

Jak jste vyhodnotili výsledek voleb?
Jaké požadavky (návrhy) jste předložili koalici?
Proč si myslíte, že se nepodařilo dojít k dohodě?
Ustavující zastupitelstvo rozhodlo, jak zareagujete na výsledek?
Jak jste vyhodnotili výsledek voleb?
Nepopírám, že v první
chvíli byl pro nás výsledek
zklamáním. Hned od začátku jsme se obávali, že vítěz
okamžitě utvoří těsnou a
pevnou většinu s tím, že
berou vše a nás nepotřebují. Následně došlo také na
bilancování a hledání příčin neúspěchu. Domnívám
se, že my jsme nedokázali
vyburcovat naše voliče, aby
šli k volbám. Vždyť volili 4
občané z 10. Kde bylo těch
dalších šest? Myslím, že
naši voliči a to především
mladí, se nechali pomyslně
ukolébat frází, že přeci není
možné, aby současné vedení funkce obhájilo a že
vítězství máme více než
jisté. Nemyslím si, že by
seděli doma a nešli volit.
Jenom spousta z nich jezdí
za prací jinam a ne vždy se
vrací na víkend. Někteří
také měli jiný program,
mimo Staré Město a vnitřně se utěšovali myšlenkou:
„vždyť přeci můj hlas nic
nerozhodne“. Opak se potvrdil. Při nízké volební
účasti i jeden volič s patnácti hlasy může být důležitý.
Jaké požadavky (návrhy)
jste předložili koalici?
Samozřejmě jsme se pokusili o dohodu a nabídli
spolupráci. Zastávám názor, že stejně jako zastupitelstvo, tak občané jsou
rozděleni na dva nesmiřitelné tábory. Pomyslné
zákopy jsou vyhloubeny
dosti hluboko a nůžky
nevraživosti se pořád rozevírají. Obáváme se toho, že
při nedohodě se situace
bude ještě více prohlubovat. Proto náš lídr Ing.

Vlasta Pichová navrhla, že
rezignuje, jako první krok k
odblokování
situace a
uvolnění ledů. Následně
jsme pomyslně zatnuli
zuby, ohnuli hřbet a přišli
škemrat o možnost či pokus o spolupráci. Přiznávám, stálo nás to mnoho
vnitřních sil a přemáhání.
Navrhovali jsme, že jsme
ochotni udělat tlustou čáru
za minulostí a nevytahovat
staré křivdy. Průšvihy a
pochybení z minulého
volebního období jsme
chtěli společnými silami
zdárně vyřešit. Naivně jsme
požadovali prvně tři místa
v Radě města (za každou
naši stranu jedno), následně jsme slevili na dvě a v
posledním pokusu jsme
byli ochotni se spokojit i s
jedním. Mysleli jsme si, že
je to poslední možnost na
usmíření a dle volebního
programu KDU-ČSL jsme
očekávali, že oni budou
případným usmiřovatelem
a jazýčkem na vahách.
Mýlili jsme se. Jazýček byl
od začátku pevně rozhodnutý a vše okolo byla jenom alibistická blamáž.
Proč si myslíte, že se
nepodařilo dojít k dohodě?
Nevím, kde se stala chyba a
co více bychom měli nabídnout, aby došlo k dohodě. Myslím, že z naší strany
jsme vyčerpali veškeré
možnosti. Často jsem slýchával frázi, že se nás současné vedení bojí. Čeho
prosím Vás? Máme dvě
ruce, nohy, zdravou hlavu a
nekoušeme. Takže tím to
asi nebude. Napadá mě
jenom, že to bude stylem
práce. My jsme více aktivní,
progresivní, samostatní a

iniciativní. My zastáváme
moderní pracovní a manažerský trend. My se dokážeme rozhodovat sami.
Doba a každodenní shon a
poklus si to žádá. Vždyť
většina z nás pracuje samostatně anebo ve vedoucích funkcích. Na druhou
stranu mě připadá styl
práce současného vedení v
duchu devadesátých let.
Rada města řeší „neposekané kopřivy“ a čeká, kdo jí
co nabídne, eventuálně
doporučí. Vlastní akce se
často řeší bez stavebního
povolení, stavebního a
technického dozoru, anebo
se odklání přímo od projektu. Proto si myslím, že se
nás báli. Že budeme jiní. Že
budeme vybočovat z jejich
řad. Že bychom mohli strhnout směřování Starého
Města naším směrem. Že
ho budeme řídit po našem….
Ustanovující zastupitelstvo rozhodlo, jak zareagujete na výsledek?
Výsledek byl očekávaný.
Jsou dvě možnosti. Vezměme si příklady z nedávné doby. V minulosti byla
spousta schopných spoluobčanů v zastupitelstvu
města. Byli to lidé, kteří se
v soukromé podnikatelské
sféře dokázali seberealizovat. Protože jim ale nebyla
dána možnost zúročit své
zkušenosti ve vedení města, anebo byli postupně tak
znechuceni zkostnatělostí a
zabržděností
některých
vládnoucích
zastupitelů,
tak časem rezignovali na
veškeré další politické
ambice a stáhli se. Dneska
se jim ovšem o to více daří
ve svém podnikání. Mají na
něj více času. Buď půjdeme

v jejich šlépějích a lidově
řečeno se na vše….. Pokud
to vzdáme, tak se předem
bojím toho, že schopní a
mladí lidé – Staroměšťáci
ztratí po našem vzoru veškeré další politické ambice.
A přijde doba, kdy v zastupitelstvu města budou
sedět zástupci chatařů,
chalupářů, lidé bez minulosti a vztahu ke Starému
Městu. Lidé třeba z Hanušovic, Šumperku, Olomouce, či vzdáleného Kladna.
Budou znát potom potřeby
školky, školy, rodin s dětmi,
mladých lidí či seniorů?
Těžko. Toho se oprávněně
bojím. Proto uděláme maximum, abychom vydrželi.
Když jsme se nedostali do
Rady města, tak se pokusíme alespoň dostat do vedení výborů. Vždyť výbory
plní funkci kontrolní a
iniciativní. Pokud jde současnému vedení města o
pomyslné zasypání zákopů
a navázání spolupráce, tak
by nám měli jejich vedení
svěřit. Pevně věřím, že naši
zástupci odvedou dobrou
práci. A pokud dojde k
dohodě, může se taková
případná spolupráce hodit.
My můžeme představovat
něco jako varovný prst,
který řekne: „Pozor tady je
něco v nepořádku, tady by
to chtělo dělat jinak, tady
může vzniknout chyba“.
Vedení města by to určitě
prospělo a vyvarovali bychom se chyb a přešlapů z
minulého volebního období. Určitě by to byla minimálně slušnost a politická
čest nechat výbory opozici.
Ale dopředu se obávám, že
se opětovně mýlím….
Koreš Lukáš

ZLATÝ ROH/PROSINEC 2018
Vážení spoluobčané města Staré Město. Na základě čl. V,
odst. 2 koaliční smlouvy a ustavujícího zastupitelstva města
vám bylo přislíbeno novou koalicí, která vznikla po nedávno
se konajících komunálních volbách, zveřejnění koaliční
smlouvy v plném rozsahu ve Zlatém rohu a současně také
na webových stránkách města. Tento slib tímto plníme a
dovolujeme si vám všem poděkovat za to, že jste přišli k
volbám a rozhodli o tom, kdo bude v tomto volebním obdo-

13
PÍŠETE NÁM…
bí spravovat naše město. Děkujeme. Současně vám slibujeme, že budeme dělat vše pro to, abychom tuto vaši důvěru
nezklamali, vědomi si své odpovědnosti vůči vám. Naše
činnost bude vycházet z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce s cílem zajištění prosperity města Staré
Město a harmonického rozvoje občanů všech generací našeho malebného města. Členové koaličních stran
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SPOLEČNOST
Dny, týdny, měsíce, roky plynou,
nikdy nezacelí ránu bolestivou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prosinci oslaví svá významná životní
jubilea:
Růžena Svobodová
Olga Haltmarová
Linhart Haltmar
Marie Baďurová
Marta Šoukalová
Václav Port
Úmrtí:
Hubert Stanzel
Margita Průšová

VÁNOČNÍ OTVÍRACÍ HODINY
TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO
CENTRA
24. 12. zavřeno
25. 12. zavřeno
26. 12. zavřeno
27. 12. – 28. 12. 8.00 – 12; 12.30 – 16.30
29. 12. – 8.00 – 12.00
30. 12. zavřeno
31. 12. 8.00 – 16.30
1. 1. zavřeno
2. 1. zavřeno – inventura

Městský úřad Staré Město
(Oddělení podatelna, matrika - účtárna,
pokladna)
BUDE UZAVŘEN

24. 12. 2018 - 1. 1. 2019.

Dne 13. prosince 2018 vzpomeneme 7. výročí úmrtí
paní Anežky Juhaňákové z Kunčic
a současně
dne 24. listopadu 2018 jsme vzpomněli 32. výročí úmrtí pana
Jana Juhaňáka z Kunčic.
S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018

24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ VEČER
Ostružná – 19:00
Branná – 20:30
Staré Město – 22:00
25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Staré Město – 9:30
Branná – 11:00
Kunčice – 16:00
26. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Staré Město – 9:30
31. PROSINCE – SV. SILVESTRA, PAPEŽE
Staré Město – 16:00
Ostružná – 18:00
1. LEDNA 2019 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK
Staré Město – 9:30
Branná – 11:00
Město Staré Město pořádá
dobročinnou vánoční akci

„STROMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
pro Dětský domov v Černé Vodě
Vánoční stromeček se nachází v MALÉM SÁLE
v KULTURNÍM DOMĚ STARÉ MĚSTO, v období
3. - 14. prosince 2018
(Po – Pá: 8 – 12, 13 – 15.30 h, popř. Čt a Pá do 18 h knihovna)
Na stromečku najdete „Dopisy Ježíškovi“ se jménem, věkem a přáním dítěte. Můžete si vybrat přáníčko, sehnat uvedený
dárek a přinést zpět ke stromku. Dárky prosím nebalte!
Zapojte se také - uděláte radost dětem z dětského domova! Děkujeme Vám!
Krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.
Organizační složka Kulturní zařízení města Staré Město děkuji všem svým spolupracovníkům, partnerům, spolupracujícím
organizacím i podnikatelům za spolupráci i donátorskou podporu při pořádání našich akcí v roce 2018. Děkujeme také
občanům, že dokáží vyjádřit a ocenit naši snahu tím, že se akcí aktivně účastní a vyjádří, co se jim líbilo či také ne, a přijdou s novými nápady či náměty. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v roce 2019.

ZLATÝ ROH/PROSINEC 2018

15

Den otevřených dveří ve škole
V pondělí 1. října konečně
nastal ten dlouho očekávaný den. Naše škola pořádala významnou akci, kdy při
příležitosti
slavnostního
otevření školního hřiště
měli naši rodiče, ale i
ostatní zájemci možnost
vstoupit na půdu naší školy
a prohlédnout si všechny
její budovy. Rodiče i další
hosté tak zhlédli dobře
vybavené třídy i učebny. A
jak to vše probíhalo? Úderem poledne přišli první
hosté, které jsme přivítali
my, žáci 9. třídy hned u
hlavního vchodu a poté,
když si prohlédli při hlavním vstupu bohatou fotogalerii našich akcí za uplynulý školní rok, tak
v přízemní hale je ještě více
zaujaly panely
s fotografiemi žáků a učitelů ze
starších let. Byli velice
překvapeni, když se tam
sami hned nepoznali, ale
zároveň si všichni uvědomili, jak ten čas letí! Po

ŠKOLA

malém občerstvení, které
pomohly připravit dívky ze
7. třídy, mohli návštěvníci
pokračovat
v obhlídce
školy
v obou
patrech
v jednotlivých třídách i
odborných učebnách a
tělocvičně. Postupně tak
přicházely na návštěvu
školy skupinky rodičů,
někteří
i v doprovodu
svých dětí. Také naši bývalí
učitelé se nestačili divit, jak
se leccos změnilo, a my
doufáme, že se jim tady
také po letech líbilo. Prohlídka školy byla na chvíli
přerušena ve dvě hodiny
odpoledne, kdy na novém
hřišti byla slavnostně přestřižena páska, a tímto bylo
hřiště oficiálně otevřeno.
Jsme rádi, že se to podařilo
a my tak můžeme strávit i
na tomto sportovním hřišti
nádherné okamžiky. Věříme, že se Den otevřených
dveří na staroměstské
škole líbil všem našim
hostům. (žákyně 9. třídy)

Podzimní dílničky v MŠ
Každoročně se u nás
v mateřské škole konají
výtvarné či pracovní dílničky
ve
spolupráci
s rodiči, prarodiči, tetičkami nebo tatínky.
První seriál těchto dílen,
měl název PODZIMNÍ. 24.
října jej zahajovaly děti

nejstarší, ze třídy Ptáčat,
které za pomoci rodičů
vydlabaly a vyřezaly halloweenské dýně a na památku si mohly umotat malého
ježka z vlny. O týden později se děti ze třídy Šnečků
proletěly kartonovou raketou do vesmíru, kterou

postavila podle precizního
návodu menší skupinka
dětí. Bylo potřeba vyrobit i
rakety menší a hlavně
ozdobit nebe hvězdami a
měsícem plným přírodnin.
8. listopadu tuto první sérii
dílniček zakončili naši
nejmenší Broučci výrobou

podzimního draka ze dřívek. Děti si dráčka nádherně vymalovaly a opentlily,
aby jim doma připomínal
první společné školkové
tvoření s maminkou.
(Baniová)
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ŠKOLA

Docházka rodičů do školy
Všichni se určitě shodneme na
tom, že docházka žáků do školy je
nezbytná. Ovšem docházka rodičů
do školy, potažmo jejich zájem o
děti a školu samotnou je pro nás
neméně důležitý. Velice si vážíme
rodičů, kteří svým potomkům se
školou pomáhají či jinak podporují školní nebo mimoškolní aktivity.
Patří jim za to poděkování.
V následující tabulce se můžete
podívat, jaký je zájem rodičů o
třídní schůzky za tento a minulý
školní
rok
(údaje
jsou
v procentech). Pouze 4x účast
přesáhla 90%. Pevně věříme, že
zájem rodičů neustále poroste.
(Šikula)

Přehled účasti rodičů na třídních schůzkách

Školní rok
2017-18
06. 09. 2017
15. 11. 2017
17. 01. 2018
16. 04. 2018
06. 06. 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

100

55

55

63

62

41

67

18

74

-

57

67

44

59

62

62

33

41

63

-

70

50

39

37

20

45

42

12

32

-

61

72

55

36

45

67

67

31

32

-

52

39

28

43

40

33

33

6

32

2

3

4

5

6

7

8

9

-

70

50

33

57

31

54

46

30

-

56

33

61

35

21

54

46

92

-

Školní rok
1
2018-19
06. 09.2018 100
13. 11. 2018 91

Slavnostní otevření
funkčního hřiště
S velkým
očekáváním,
zejména dětí školou povinných, bylo 1. října 2018
slavnostně otevřeno multifunkční sportovní hřiště za
účasti pana starosty, ředitele školy, vzácných hostů a
místních obyvatel. V rámci
této slavnostní události
proběhl ve škole den otevřených dveří zpestřený
prohlídkou základní a mateřské školy, školního klubu, vystoupením našich
gymnastek či pěveckého

%

multi-

sboru Staráček pod vedením Lenky Jílkové.
Výstavbu hřiště financovalo z velké části město Staré
Město. Na kofinancování se
podílela rovněž Nadace
ČEZ v programu Oranžové
hřiště částkou 400.000,- Kč
a Nadace Agrofert částkou
200.000,- Kč. Děkujeme
dárcům a všem, kteří se
zasadili o realizaci tohoto
projektu. Hřiště je veřejné
a je určeno pro obyvatele
města, hlavně děti a mlá-

dež.
Jedinou
podmínkou
vstupu
na hřiště
je
seznámení
se s provozním řádem a
dodržováním
jednoduchých pravidel jako např.
udržování pořádku a neničení vybavení hřiště. Po
měsíčním zkušebním provozu můžeme konstatovat,

že děti na hřiště chodí, ale
dodržování pravidel jim nic
neříká. Provozní řád hřiště
je zveřejněn na nástěnce u
hřiště a na webových
stránkách školy a města.
(Šikula)
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